Vangskov Automobiler ApS

Kr. 194.895,
VW Golf 1,4 TSi 125 Comfortline
Brændstof

Benzin

Årgang

2017

Farve

Sort

Km.

21.000

HK / KW

125 / 92

Km/l

Se gerne vores anmeldelser fra vores øvrige glade og tilfredse kunder. 5 stjerner: Fremragende Netop ankommet!
Rigtig flot VW Golf i sortmetal, specielt for denne model; ELSOLTAG, INDKLAPPELIGE SIDESPEJLE, APPLE
CARPLAY/ANDROID AUTO # KUN KØRT 21.000 KM. # ELSOLTAG M. SKYDE/VIPPE FUNKTION # ADAPTIV
FARTPILOT # ALUFÆLGE # APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO # LED KØRELYS # 2 ZONE AUTOMATISK
KLIMA # BLUETOOTH TELEFONI OG MUSIK Og meget mere! 15" alufælge, fuldaut. klima, 2 zone klima, airc., køl i
handskerum, fjernb. c.lås, parkeringssensor (bag), parkeringssensor (for), fartpilot, kørecomputer, infocenter,
auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. førersæde, 4x elruder, elsoltag, el
klapbare sidespejle m. varme, adaptiv fartpilot, automatisk start/stop, dæktryksmåler, elektrisk parkeringsbremse,
cd/radio, dab+ radio, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, musikstreaming via bluetooth, apple carplay,
android auto, usb tilslutning, sd kortlæser, aux tilslutning, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder,
splitbagsæde, læderrat, led kørelys, automatisk lys, tågelygter, airbag, abs, antispin, esp, servo, automatisk
nødbremsesystem, ikke ryger, service ok, brugtbilsattestFartpilot, Tågelygter, Climatronic, Midterarmlæn, foran,
Multifunktionslæderrat, 15" Letmetalfælge, PS1 Soltag, panorama med skyde/vippefunktion, 9WT AppConnect,
2T Deep sort perleeffekt Bilen leveres med fejlfri brugtbilsattest fra vores eget topprofessionelle værksted. Vi har
eget Automester E+ autoværksted og kan være behjælpelig med stort set ALT i eftermontage af ønsket udstyr. Vi
klare alt fra montering af anhængertræk, undervognsbehandling, rudetoning, servicering, mm. Vi har tilmed eget
pladeværksted, hvis uheldet senere hen skulle være ude. Vi tilbyder også attraktive serviceaftaler, som forsikre dig
imod uventet omkostninger til fremtidig vedligeholdelse. Spørg din salgsrådgiver om pris og mulighed til lige netop
din kommende nye bil. Vi ønsker dig som kunde, mange år ud i fremtiden og værdsætter vores forhold. Du har
tilmed mulighed for tilkøb af Vangskov tryghedspakke, som er en garantiløsning, hvilket giver dig et endnu mere
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tilmed mulighed for tilkøb af Vangskov tryghedspakke, som er en garantiløsning, hvilket giver dig et endnu mere
trygt bilkøb og stiller dig som kunde bedre end købelovens bestemmelser. Spørg os for priser og muligheder, eller
se gerne mere på vores hjemmeside. Hos Vangskov Biler, tilbyder vi naturligvis også, at finansiere din kommende
bil til yderst attraktive priser og vilkår, både med og uden udbetaling. Vi tager ligeledes også din nuværende bil i
bytte. Se mere til os på www.vangskovbiler.dk. Vi glæder os til at handle med dig  Vi ses
Vangskov Automobiler ApS, Sydvestvej 121
Tlf. 44668000,
www.vangskovbiler.dk  info@vangskovautomobiler.dk
Med forbehold for indtastningsfejl, samt ændringer af pris, rente, moms og afgifter.

